Reisverslag september/oktober 2018
Onze reisgenoten zijn deze keer onze jongste dochter en een vriendin van haar met partner.
In alle vroegte van 27 september vertrekken we met z’n drieën met de auto naar Schiphol. De auto
geven we af aan een medewerker van Parkos en dan wachten we in de vertrekhal op moeder van
Dormaal en Irene en Peter. We hebben elkaar snel gevonden en we gaan vlot door de douane
richting vliegtuig.
We hebben een prima vlucht en op de geplande tijd arriveren we in
Entebbe, waar Lisette en Andrew ons op staan te wachten. We
nemen afscheid van moeder en Lisette. Zij gaan hun eigen weg en
morgen zullen we hen weer ontmoeten. Samen met Andrew, onze
chauffeur, sjouwen we onze 5 grote koffers, 5 big shoppers vol met
hulpgoederen, 5 kleine koffertjes en nog wat handtassen in de bus
van Andrew. Dan proppen we onszelf er nog bij en zo rijden we naar
het New Annex Hotel in Kampala, een klein half uurtje verderop.
Na een goede nacht en een simpel ontbijt laat Lisette vooral aan onze medereizigers de
sloppenwijken van Kampala zien. Het is ontzettend warm en benauwd in de smalle steegjes en na het
uitdelen van een tas kleding, lopen we terug en rijden naar Java’s voor de lunch. Terwijl we daar
zitten barst er een bui los met hevig onweer. Maar als we naar de Women’s Kraft Market gaan is het
weer droog en kopen we de nodige cadeautjes, maar ook spullen die we weer kunnen verkopen op
markten en braderieën in Nederland. De vrouwen zijn ons altijd zeer dankbaar!
In de middag rijden we naar Masaka en zijn wij weer “thuis”.
Zaterdag is het bewolkt en er dreigt wat regen. Toch rijden we naar Lake
Mabugabo , drinken we koffie in restaurant Rwakobo Rock en gaan
Tamara, Irene en Peter op de fiets op zoek naar Zebra’s en andere
prachtige wilde dieren. Wij installeren ons met een boek op de veranda
tot ze terugkomen. Het gaat inderdaad wat regenen. Wij hebben het
vooral heel erg koud! Maar de fietsers hebben nergens last van.

Zondag gaan we naar een kerkdienst georganiseerd
door Kabiswa Pius in Masaka. Het wordt een prachtige
dienst met veel emoties en veel zang en dans. We
genieten ervan. We overhandigen
aan Pius en pastor Patrick een set
kinderbijbels die ik gratis en voor
niets besteld had bij de
bijbelvereniging.nl. Was groot
succes.

’s Middags brengen we nog een grote big shopper bij
“Nazareth”. Hier vangt een gewezen non een groot
aantal straat- en weeskinderen op. Zij kan de
kinderkleding heel goed gebruiken. Ook bij haar geven
we een set kinderbijbels en ze is er heel erg blij mee.

Dan terug naar Masaka Backpackers waar we een
workshop krijgen in “schaaltjes maken” van
papieren stroken. Nog een hele kunst!

Zondagavond ontmoeten we Anthony en bespreken we de planning voor ons bezoek aan de
kinderen.
Maandag vertrekken we op tijd naar Lwengo en worden we weer enthousiast begroet door 550
kinderen. We worden welkom geheten door de hoofdonderwijzer en daarna door de boy
schoolspeaker en assistent schoolspeaker, en dan door de girl schoolspeaker…. Het is een heel ritueel
waar we met plezier naar kijken en luisteren.
Dan begint ons programma. en gaan we met de eerste groep kinderen (Baby Class en Middle Class)
naar een lokaal. Pieter vertelt aan de hand van een platenboek wat simpele dingen over Nederland
en vervolgens leren we een liedje in het nederlands aan. We beginnen met in Holland staat een huis.
Bij de oudere kinderen leren we ze “hoofd schouders knie en teen”.
Vervolgens komen de kinderen bij ons om te meten en al dan niet een brief van de sponsor te
krijgen. Ook hebben we een grabbeltas, waar ze een klein cadeautje uit mogen grabbelen. Zo doen
we het ook met de andere kinderen. De kinderen van Primary 4 t/m Primary 7 vullen een kort
vragenformuliertje in. De hele ochtend regent het, maar als we om half twee naar het
vrijwilligershuis lopen om te lunchen is het weer droog.
’s middags bezoeken we een paar kinderen thuis en besluiten we deze dag met de les aan P4 t/m 7.
Dinsdag haalt Anthony ons op en doen we ’s morgens een aantal
huisbezoeken bij nieuwe kinderen en een paar
probleemgevallen. ’s Middags is er een spelletjesmiddag voor de
sponsorkinderen georganiseerd door Irene, Peter en Tamara. En
maken we voor het eerst een groepsfoto. Een hele geslaagde
middag!

Woensdag en donderdag vertrekken Peter en Irene naar het wildpark Queen Elisabeth. Wij blijven in
Masaka en in de ochtend werken we onze aantekeningen uit en zet ik alle foto’s van de kinderen in
hun eigen digitale dossiertje. Een heel werk, maar ’s middags is het klaar en wandelen we op ons
gemak nog even door Masaka, drinken wat bij Grass Roots en zien een bedrijfje die t-shirten bedrukt,
waar wij wel belangstelling voor hebben.
Donderdagmorgen heeft Pieter nog een afspraak in het Kitovu ziekenhuis ivm het mortuarium
project en Tamara en ik installeren ons in de tuin bij Joseph met een boek. Heerlijk luieren! ’s
Middags gaan we nog even naar een timmerman, die wellicht meubeltjes kan maken voor ons huisje
bij Joseph.
’s Avonds zijn Irene en Peter weer terug met een heleboel verhalen en eten we als afsluiting met
Andrew en Joseph in Plot 99.
Vrijdag rijden we terug naar Entebbe. De laatste nacht in Uganda
brengen we door in heerlijk grote kamers in het Victoria Beach
hotel. We hebben een heerlijke warme douche en genieten nog
even van de warme zon op het strandje aan het Victoriameer.
’s Avonds ontmoeten we Lisette, haar moeder en Steve en eten
we met elkaar in restaurant Goretti met onze voeten in het zand, maar ook met een enorme
hoeveelheid lakeflies. Die komen rond een uur of 7 en zijn om 8 uur weer verdwenen. In die
tussentijd ziet het echt zwart van die beesten en is het moeilijk eten en drinken buiten!
Zaterdagmorgen lopen we op het gemak naar Victoria Mall, shoppen daar wat, drinken een glas
smoothie en kopen onze laatste souvenirs aan de overkant bij de souvenirshopjes. Ik scoor nog een
paar leuke slippers en een grappig zoutvaatje waarvan we eigenlijk niet weten wat we er mee
moeten, maar hij is gewoon leuk.
Teruggekomen, zitten we onze laatste uurtjes uit bij het meer en eten in het hotel. Om 20.00 uur
vertrekken we naar het vliegveld.
Na een goede vlucht, landden we een half uur vroeger dan gepland op Schiphol. We kunnen
daardoor echter niet naar een gate, dus worden we met bussen naar de hal gebracht, maar dat duurt
allemaal wel erg lang.
In een prachtige ochtendzon rijden we uiteindelijk moe maar voldaan terug naar huis. Het was een
goede reis met goede herinneringen. We hebben weer heel wat werk om alle sponsorouders op de
hoogte te brengen van het wel en wee van hun sponsorkind!

